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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Naturpedagogisk utveckling

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2017-01

2019-05

500 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

300 000

2017

100 000

2018

100 000

Avser bidragsår

2019

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Anette Strand

anette.strand@birdlife.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0485-160 901

0701-84 71 38

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att få ut barn, unga och nyanlända i naturen och öka deras intresse för och kunskap om
natur, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Dels genom att stärka de regionala och
lokala föreningarnas möjligheter att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, dels genom
att erbjuda friluftsverksamhet i anslutning till trandansen vid Hornborgasjön och samtidigt ge
pedagoger en möjlighet att utveckla metoder för utomhuspedagogisk verksamhet.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Under 2017 kommer SOF-BirdLife att kraftsamla mot målgruppen barn, ungdomar och
nyanlända genom att genomföra ett projekt i tre delar. Det är detta projekt vi nu ansöker om
bidrag till.
Vi har under några år med stor framgång arrangerat naturpedagogiska dagar i anslutning till
Falsterbo Bird Show (i samarbete med SkOF och Vellinge kommun). För att genomföra, och
utöka, årets dagar avlönade SOF-BirdLife i år Anette Barr, pedagogen som planerar och leder
arrangemanget. Till sin hjälp har hon ett femtontal volontärer vars omkostnader vi står för
tillsammans med SkOF. Arrangemanget är gratis för deltagande barngrupper/klasser och i år
var det knappt 1500 barn som besökte oss vilket är vad vi kunde ta emot, vi var tvungna neka
ytterligare 6-700 barn. Vår erfarenhet är alltså att intresset är stort men verksamheternas
budget ofta liten. Ni kan se lite mer här: http://www.sofnet.org/naturpedagogik/
Vi vill utöka dessa dagar ytterligare under de kommande åren till minst fem dagar.
SOF-BirdLife kommer under 2017 att öka sin närvaro vi trandansen i Hornborgasjön med
guidningar på ideell basis samt ytterligare försöka utveckla natur- och utomhuspedagogiken i
anslutning till det baserat på konceptet från Falsterbo. Vi vill erbjuda samma sorts
pedagogiska friluftsdagar under någon/några veckor vid Hornborgasjön med start under
transäsongen 2017. Det kommer innebära ett omfattande planerings- och samordningsarbete
under året, men efter dessa inledande utvecklingskostnader kommer det förhoppningsvis inte
krävas lika mycket resurser kommande år. Hur mycket vi kan genomföra beror uteslutande på
om vi kan få medel utifrån.
Det kommer mycket tydliga signaler från våra regionalföreningar om att man vill satsa för att
nå målgrupperna, men inte vet hur. Nationellt har vi bra kompetens och erfarenheter men inte
resurser nog att genomför arbetet trots alla volontärer som jobbar på ideell basis.
Administration, reseersättning och avlönad pedagogisk kompetens behöver tillföras. Under
början av året vill vi samla de som arbetar aktivt på olika håll i landet med målgrupperna i
naturen (på ideell basis) till en tvådagars workshop. Deltagare kommer vara regionala och
lokala föreningar som har barn-/ungdomsgrupper, vår ungdomskommitté som bl a arrangerar
skådarläger för unga, samt de i föreningen som kombinerar sitt naturintresse med sina
arbetsuppgifter som pedagoger för nyanlända ungdomar. Målet är att efter workshopen ha
material att sammanställa i en inspirerande ”verktygslåda” som vi sedan kan distribuera till
våra lokala och regionala föreningar, så att de kan komma vidare i sitt arbete mot
målgrupperna.

Förväntade effekter

Att det kommer att arrangeras barn- och ungdomsaktiviteter i samtliga ornitologiska
föreningarna över hela landet inom tre år.
Att minst 5000 barn/elever/nyanlända per år får en rolig och inspirerande dag med
utomhuspedagogik som ökar deras intresse för, och kunskaper om, biologisk mångfald,
naturen och hållbar utveckling.
Att pedagogerna som följer sin grupp/klass får inspiration till och mer kunskap om
utomhuspedagogik genom att ta del av naturpedagogiska metoder. Detta hoppas vi ökar
inslaget av detta i den verksamhet de arbetar inom.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Workshop (främst ersättning för deltagarnas resor samt kost/logi)

50 000

Naturpedagogiska dagar Hornborga (främst personalkostnader, ca 70%, resterande
volontärer, material, resor, kost/logi)
200 000
Naturpedagogiska dagar Falsterbo (personalkostnader ca 70%, resterande volontärer,
material, resor, kost/logi)
50 000
Overheadkostnader ca 10% totalt (30 000) på ovanstående belopp

Summa

300 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

600

250

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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